איגוד שופטי הכדורסל בישראל
עונת המשחקים 2018/12

חוקי המשחק בליגת קט-סל בנות

01/11/10

(עפ"י תקנון איגוד הכדורסל)

כדור המשחק

כדור מס' 5
 MOLTENבלבד

גובה הסל
ומרחק זריקות עונשין

בקט-סל בנות הסל יהיה בגובה  2.60מ' מעל הרצפה (סל קט-סל).
זריקות העונשין בקט-סל בנות יהיו מקו העונשין הקרוב.

זמן המשחק

 6שישיות.
 6דקות כל שישית .הפסקה בין שישית לשישית – דקה אחת בלבד.

הפסקת מחצית

בין השישית השלישית לרביעית ,למשך  3דקות.

פסקי זמן

 2פסקי זמן בלבד במהלך המשחק ,מתי שרוצים ,עפ"י בקשת המאמן.
(ישנה אפשרות לקחת  2פסקי זמן באותה שישית)

הארכה

 3דקות.
בהארכה כל שחקנית רשאית לשחק (גם אם שיחקה כבר  3שישיות).

רישום שחקניות
בטופס המשחק

מינימום –  10שחקניות (ניתן לרשום עד  15שחקניות בטופס).
קבוצה שאין לה סגל של  10שחקניות ,תציג אישור מיוחד בכתב של איגוד הכדורסל.
אם קבוצה לא הציגה אישור זה – יש לקיים את המשחק בכל מקרה ולציין עובדה זו על גבי
טופס המשחק.

מספרי החולצות

ניתן לשחק עם המספרים "00" ,"0" :ו  1-22כולל.

השתתפות שחקנית

חובה על כל קבוצה לשתף את כל השחקניות הרשומות בטופס המשחק (על השופט להקפיד על
סימון השחקניות בטופס המשחק בתחילת כל שישית).
כל שחקנית חייבת לשחק שישית אחת לפחות ,ומקסימום  3שישיות.
ניתן לשתף שחקנית חריגת גיל אחת.
שחקנית חריגת הגיל תשחקנה עם גופיות מס'  4או .5
קבוצה שאין לה חריגות גיל לא תוכל להשתמש בגופיות עם המספרים  4או .5

מספר השחקניות על
המגרש בזמן המשחק

 4שחקניות בכל קבוצה.

צורת השמירה

מותרת שמירה אישית בלבד ממחצית המגרש לאורך כל דקות המשחק ובהארכה (למעט
בדקה האחרונה של המשחק או ההארכה ובתנאי שהקבוצה לא מובילה מעל  10הפרש).
חל איסור לעשות חסימות (חיפויים) כלשהן.
חל איסור לשמור שמירת "דאבל אפ".
(פירוט נוסף בחוקת הקט-סל)

חילופים

אסור לבצע חילופים במהלך כל השישית ,למעט בעת פציעת שחקנית או יציאה ב 5 -עבירות.
לשחקנית אשר מחליפה שחקנית פצועה ולשחקנית הפצועה או לשחקנית המחליפה שחקנית
שיצאה בחמש עבירות ,תיחשב שישית זו כאחת משלוש השישיות המותרות לשחקנית לשחק.

עבירות קבוצתיות

לאחר שקבוצה ביצעה  4עבירות אישיות בשישית אחת ,כל העבירות האישיות שתבוצענה
לאחר מכן תיענשנה ב 2 -קליעות עונשין.
בשישית הבאה תחל ספירת העבירות מחדש.





חוק  3נקודות אינו קיים.
שעון  24שניות יופעל רק כשהקבוצה התוקפת עוברת את קו מחצית המגרש.
לשחקניות יהיה מותר לחבוש וללבוש כיסוי ראש ומכנסי טרנינג ארוכים עקב אמונתן הדתית( :גם לשחקנית בודדת בקבוצה).
בנוסף ,לשחקניות יהיה מותר ללבוש חולצת טריקו מתחת לגופיה (באותו הצבע של הגופיה).
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